
ADMITERE ROMÂNI DE PRETUTINDENI 2019-2020 
Studii universitare de MASTER  

 
 

Școlarizarea românilor de pretutindeni  în învăţământul  superior de stat din România, 
pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata 
taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în anul universitar 2019-2020 

 
 

Admiterea la studii universitare de MASTER a românilor de pretutindeni 
 

 
Calendar admitere MASTER  click sa se deschida link 
https://www.ucv.ro/pdf/admitere/2019/Calendar_admitere_Master_iulie_2019.pdf 
 
Pentru buna deșfășurare a concursului de admitere, candidații Români de pretutindeni 
sunt rugați să respecte calendarul de admitere aferent fiecărei facultăți/specializări. 
 
Orice dosar de candidatură primit după termenul limită nu va fi acceptat. 
 
 
FOARTE IMPORTANT: 

1. Dosarele candidaților români de pretutindeni se vor depune conform 

calendarului de admitere stabilit la nivelul fiecărei facultăți, la secretariatele 

facultății pentru care se optează, astfel: 

 în format electronic: la adresa de e-mail a secretariatului facultății pentru 
care optează; 

 în format fizic: direct la secretariatul facultății; 
2. Candidații care doresc să se înscrie la mai multe specializări din cadrul unei 

facultăți, sunt rugați să transmită O SINGURA Fisă de Înscriere în care să 

precizeze specializările în ordinea preferintelor; 

3. Toate documentele din dosarul de candidatură transmise în format electronic 

trebuie sa fie scanate la o rezoluție bună și să fie trimise ÎNTR-UN SINGUR 

DOCUMENT PDF; 

4. Candidații români de pretutindeni NU sunt scutiți de la susținerea probelor 

(eliminatorii/ de concurs/ scrise/ practice), cu excepția cazurilor particulare în 

care există prevederi speciale în acest sens; 

5. Repartizarea locurilor la Master se va face în funcție de media obținută la 

examenul de admitere. Departajarea candidaților cu aceeași medie se va face în 

funcție de nota obținută la examenul de finalizare a studiilor de Licență. 

6. Rezultatele concursului de admitere vor fi afișate la termenele stabilite numai pe 

site-ul Universității din Craiova, la rubrica Admitere, secțiunea Români de 

Pretutindeni. 

7. Fiecare candidat declarat admis va confirma UN SINGUR LOC DE STUDIU, în 
perioada 19-22 iulie 2019, prin depunerea actelor de studiu în original 
la Departamentul de Relații Internaționale (Clădirea Centrală a Universității, str. 

https://www.ucv.ro/pdf/admitere/2019/Calendar_admitere_Master_iulie_2019.pdf


  

A.I. Cuza, nr. 13, etajul 2, sala 445) și prin completarea formularului de confirmare 
din Anexa nr. 4, trimis în format electronic la adresa relint@ucv.ro sau adus 
în original la sala 445.  
 

 

 

Repartizare locuri MASTER pentru românii de pretutindeni 2019-2020: 30 
 Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă: 18 
 Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă: 12 

 
 
Condiții de eligibilitate 

a) Sunt eligibili pentru înscriere la concurs românii de pretutindeni  care  au 
absolvit programe de studii de licență acreditate. 

b) Verificarea diplomelor de licență prezentate de românii de pretutindeni se face 
după cum urmează: 

 pentru absolvenții din Republica Moldova, programele de studii și diplomele pot 
fi verificate accesând pagina de web: http://www.anacip.md, 

 pentru celelalte țări diplomele de licență pot fi accesate site-urile: 
http://www.enic -naric.net/higher-education-institution.aspx, alegând țara 
respectivă și apoi Recognised higher education institutions, respectiv 
http://cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=lista_universitatilor_recunoscut e, 
unde există facultățile și domeniile de studii (pe țări) care sunt acreditate. 

 
1. Dosar de candidatură pentru absolvenții cu diplomă de licență în România 

 
a) Fișă de înscriere (cf. Anexei 2); 
b) Diplomă de bacalaureat, în original; 
c) Diplomă de licență și Suplimentul la diplomă, în original/ Adeverință-tip pentru 

absolvenții promoției 2019, cu menționarea mediei de la examenul de licență și 
mediile obținute în anii de facultate; 

d) Copia legalizată a certificatului de naștere tradus în limba română  sau  altă  limbă 
de circulație internațională; 

e) Adeverință medicală tip MS eliberată de dispensarul studențesc din care să 
rezulte că nu suferă de boli cronice sau transmisibile; 

f) Declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat de școlarizare finanțată 
de la bugetul de stat din România și că nu deține acte de identitate eliberate de 
instituțiile abilitate din România.  

g) Copia recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru 
candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz. 

 
2. Dosar de candidatură pentru absolvenții cu diplomă de licență obținută în 

alte state 
 

a) Fișă de înscriere (cf. Anexei 2); 
b) Copia legalizată a certificatului de naștere tradus în limba română  sau  altă  limbă 

de circulație internațională; 

https://www.ucv.ro/pdf/admitere/2019/romani_de_pretutindeni/Anexa_4.pdf
mailto:relint@ucv.ro
http://www.anacip.md/
http://www.enic-naric.net/higher-education-institution.aspx
http://www.enic-naric.net/higher-education-institution.aspx
http://www.enic-naric.net/romania.aspx#anc07_41
http://cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=lista_universitatilor_recunoscute
http://cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=lista_universitatilor_recunoscute
http://cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=lista_universitatilor_recunoscute


  

c) Copia pașaportului de cetățean străin și/sau de cetățean român cu domiciliul 
stabil în străinătate și copia buletinului/ cărții de identitate care atestă domiciliul 
stabil; 

d) Copia legalizată a certificatului de căsătorie tradus în limba română sau într -o 
limbă de circulație internațională; 

e) Declarație pe proprie  răspundere,  pe  baza  voinței  liber  exprimate,  de  
asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform 
Anexei nr. 3; 

f) Copie legalizată a diplomei de bacalaureat, tradusă în limba română sau într-o 
limbă de circulație internațională; 

g) Copie legalizată a diplomei de licență și a suplimentului la diplomă, traduse în 
limba română sau într-o limbă de circulație internațională; 

h) Copia recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru 
candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz; 

i) Declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat de școlarizare finanțată 
de la bugetul de stat din România și că nu deține acte de identitate eliberate de 
instituțiile abilitate din România.  

j) Atestat de absolvire a anului pregătitor de limba română sau certificatul de 
competență lingvistică, nivel B2; 

k) Certificat medical în limba română sau într-o limbă de circulație internațională 
care atestă faptul că nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile 
cu viitoarea profesie. 

 
 
 


